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Goran Injac

S olidarnost

P

o premieri predstave K l e tev re -

žiserja Oliverja Frljića je pred le-

tom dni v varšavskem Teatru

Powszechny prišlo do neredov.

Skrajne desničarske skupine ter

fundamentalistične klerikalne organi-

zacije so poskušale z vpitjem, pretepi,

razbijanjem in dimnimi bombami pre-

prečiti igranje predstave; ko so spletni

troli začeli, državna televizija in desni-

čarski mediji pa pozneje izvedli javni

linč igralcev, ko so »spodobni državlja -

ni« vložili kazenske ovadbe proti čla-

nom vodstva gledališča in vsem us-

tvarjalcem omenjene predstave in ko

nas je škofovska konferenca poljske

ka tol i ške cerkve v svoji uradni izjavi

ob to žila bogoskrunstva ter prvič po

Apocalypsis cum Figuris poljskega re-

žiserja Jerzyja Grotowskega iz leta

1968 od oblasti zahtevala prepoved ne-

ke predstave – skratka, tistega fe-

bruarja leta 2017 se je poleg groze

agresije, nacionalizma in primitivizma

zgodila tudi ena najlepših gest solidar-

nosti, kar sem jih kdaj doživel .

V bran Teatra Powszechny in predsta-

ve K l e tev so čez noč stopili vsi misleči

ljudje – intelektualci, umetniki, neod-

visni mediji, varšavske institucije. Izja-

ve podpore so se vrstile druga za dru-

go: od Krzysztofa Warlikowskega, gle-

dališkega režiserja in direktorja druge

v aršavske, sicer konkurenčne gledališ-

ke hiše, preko filmske reži s e r ke

Agnieszke Holland do dobitnice letoš-

njega bookerja Olge Tokarczuk. Cela

vrsta igralcev, dramatikov, reži s e r j ev,

dramaturgov, zaposlenih v različnih

poljskih gledališčih, je ponavljala ena-

ko sporočilo: to ni napad na Teatr Po-

wszechny, ampak napad na naše te-

melje, napad na naše »veliko« poljsko

gle dališče, našo svobodo govora in

umetniškega izražanja. Podpora, ki jo

je ob tej priložnosti prejela predstava,

je bila pravzaprav ogromna podpora

našemu poklicu. Počnemo nekaj, kar je

izjemnega pomena, nekaj, kar presega

meje naših individualnih umetniških

izrazov, in zato je podpora gledališču

tudi podpora našemu skupnemu do-

bremu; to je podpora družb enemu

orodju svobode in demokracije.

Poglejmo še en novejši primer. V Ber-

linu je nedavno več kot devetdeset kul-

turnih ustanov, povezanih v združenje

Die Vielen (Mnogi), sprožilo pobudo

proti rasizmu, pri čemer so zahtevale

večjo družbeno solidarnost. V skupni

izjavi navajajo, da je njihov cilj pokaza-

ti enotnost v kulturi in umetnosti,

skupni angažma proti naraščajočemu

desnemu populizmu in nacionalistič-

nim težnjam. Pri pobudi sodelujejo ra-

zlična gledališča, galerije, muzeji,

umetniški centri ... Kar pa je najbolj po-

membno – proti temu, za kar menijo,

da nasprotuje njihovim umetniškim

programom in delovanju, nastopajo

povezani. »Mnogo nas je in imamo zelo

jasna stališča,« pravijo. »In v tem tre-

nutku, ko menimo, da takšni pojavi

o g ro žajo našo družbo, se nanje odziva-

mo, kajti kot javne ustanove imamo

javne dolžnosti – ne moremo torej stati

ob strani, se razglašati za politično

nevtralne in čakati, kaj se bo zgodilo.«

Zakaj so takšne skupne akcije v Var-

šavi in Berlinu možne, pri nas, v Lju-

bljani, pa ne? Nepopolnost moje sloven-

ščine in nepoznavanje vseh kognitiv-

nih pokrajin tega jezika me nenehno

silita, da po slovarjih preverjam različ-

ne pomene besed, v praksi pa prisotno-

st tistih pojmov, za katere se mi zdi, da

so bistveni za nekakšen osnovni red v

našem javnem življenju. Na primer, v

Slovarju slovenskega knjižnega jezika

je beseda solidarnost, ki označuje

»podpiranje, odobravanje ravnanja,

mnenja koga«, pa »pripravljenost za

medsebojno pomoč, sodelovanje«, na

koncu pa je naveden še en, meni izred-

no ljub pomen – »zavest skupnosti,

medsebojne povezanosti posamezni-

kov, zlasti v družbenem živl j e n j u « .

Skratka, jezik nas v tem primeru ni

pustil na cedilu, v čem je torej težav a?

Zdi se, da predvsem v tem, ker »mi« ne

obstajamo zares; ne obstaja nekaj, kar

bi lahko imenovali slovensko gledališ-

če in bi se s tem lahko identificirali, so-

lidarizirali ter se za to tudi borili, pri

tem pa zahtevali spoštovanje do naše-

ga poklica, popravljali anomalije siste-

ma in namesto osebnih interesov zas-

topali gledališče kot tako.

Tega, kar počnemo, si ne delimo kot

naše skupno dobro. Delujemo kot

majhna zasebna podjetja, kjer se

vsak ukvarja z nekim družinskim ali

osebnim poslom, katerega učinki na

javno sfero niso pomembni. Počnemo

torej nekaj popolnoma nasprotnega

naravi našega poklica. Toda če smo se

v imenu uspeha posameznih »podje-

tij« odrekli javnemu in skupnemu, se-

veda ni prav nič čudno, da ne obstaja

n i ka k r šna zavest o pomenu in moči

tega poklica, o ogromni odgovornosti

za podobo tukajšnje gledališke kultu-

re, pa tudi ne o tem, na kakšne načine

lahko odgovorno vplivamo na družb o,

katere del smo.

Vem, kaj boste rekli – da pri nas

vendarle ni tako grozno kot na Polj-

skem. Res je, vendar vsi tudi dobro ve-

mo, da se lahko to zelo hitro spreme-

ni. Le da bomo, tako se zdi, tudi v tem

primeru vsi še naprej okopavali zgolj

vsak svoj vrtiček. ×

...................................................................

...................................................................

film

Noč evropskega filma

Noč evropskega filma je pobuda, ki si

jo je za promocijo evropskega filma

zamislil program Ustvarjalna Evropa

Media v sodelovanju z mednarodnim

kinematografskim združenjem Euro-

pa Cinemas, katerega član je tudi Ki-

nodvor. Akcija Noč evropskega filma

bo potekala do petka v 34 kinemato-

grafih po Evropi, kjer bodo brezplač-

no prikazali izbrani evropski film. V

Kinodvoru bodo v sodelovanju s fes-

tivalom Animateka v sredo prikazali

celovečerni animirani film Samouni

Ro ad v režiji Stefana Savone. × ku l

Vem, kaj boste rekli – da pri

nas vendarle ni tako grozno

kot na Poljskem. Res je,

vendar vsi tudi dobro vemo,

da se lahko to zelo hitro

spremeni. Le da bomo, tako

se zdi, tudi v tem primeru

vsi še naprej okopavali zgolj

vsak svoj vrtiček.

intervju / Arantxa Echevarria, reži s e rka

Naj o Rominjah govori le Rominja?

V

Bilbau rojena šp a n s ka

re žiserka Arantxa Eche-

va r r i a je že pred celove-

černim igranim prven-

cem Carmen in Lola, ki

smo ga te dni lahko vi-

deli na 34. festivalu ge-

jevskega in lezbičnega filma v Lju-

bljani, snemala kratke in dokumen-

tarne filme o ženskah v maskulini-

ziranih okoljih. Za špansko televizi-

jo je posnela dokumentarni film o

nadarjenih nogometašicah, ki jih

namesto v reprezentanci zaposluje-

jo kot čistilke, prav ta film pa je

špansko nogometno zvezo prisilil,

da je položaj teh žensk uredila. C a r-

men in Lola, film o najstnicah, ki se

zaljubita v močno tradicionalnem

in patriarhalnem okolju romske

skupnosti – v filmu nastopajo rom-

ski naturščiki – so letos kot prvi

film kakšne španske režiserke pre-

mierno predvajali tudi v sklopu Št i-

rinajst dni režiserjev v Cannesu.

Kaj vas je pritegnilo

k snemanju filma z lezbično

zgodbo v okolju romske skupnosti?

Vselej sem si želela govoriti o prvi

ljubezni. To je nekaj, česar se vsi

spominjajo, eden od univerzalnih

občutkov, ki si jih delimo vsi. Potem

sem v časopisu brala o prvi romski

lezbični poroki. To je bilo leta 2009,

istospolne poroke v Španiji pa so

dovoljene od leta 2004. Fotografija,

ki je spremljala intervju, je bila zelo

žalostna. Prikazovala je ženski, s hr-

btom obrnjeni proti kameri, da ju ne

bi kdo prepoznal, z lažnima imeno-

ma; na poroki sta bili popolnoma sa-

mi. To je še toliko bolj žalostno, ker

je za Rome družina na prvem mestu.

Zanimalo me je torej, kako sta onid-

ve doživeli to prvo ljubezen.

Igralki sta naturščici. Sta imeli

zaradi nastopanja v LGBT-filmu

tudi onidve težave ?

Med pripravami na film sem v eni od

romskih skupnosti živela dve leti in

postala del njihove razširjene druži-

ne. Tudi oni so spoznali mojo lezbič-

no družino, dobro smo se razumeli,

zelo so gostoljubni in zelo so mi bili

naklonjeni. Že od samega začetka

....................................................................

T Tina Poglajen

....................................................................

sem bila jasna, da bo to zgodba o

dveh Rominjah, ki se zaljubita, ko

sem iskala igralki, pa so kljub temu

nastopile težave. Iskali smo ju več

kot pol leta, ko smo ju našli, je bil to

za vso skupnost škandal. Sčasoma so

se stvari umirile, igralki sta se v po-

govoru z mano povsem sprostili. Do

konca snemanja se je vsa skupnost

nekako sprijaznila, da je ljubezen

t a kšna, kot pač je, ne glede na spol,

religijo ali kulturo. Nastopila je v

vlogi nečesa, kar osvobaja.

K akšen položaj ima

romska skupnost v Špa n i j i?

V Španiji živijo Romi že več kot

600 let. Španci so. V času Francove-

ga režima so jih na etnični podlagi

zapirali, nikakršnih možnosti niso

imeli. Zdaj zato – razumljivo – še

vedno mislijo, da smo belci njihovi

s ov ra žniki. Tudi belci o njih pogos-

to razmišljamo v okviru najrazlič-

nejših stereotipov.

Arantxa Echevarria: Če si ženska, Rominja in lezbijka, je to smrtonosna kombinacija. F osebni arhiv

Ta kšne ženske živijo na presečišču

treh različnih marginaliziranih

identitet – so Rominje, ženske in

lezbijke. Kakšna so ta ži v l j e n j a?

Tako je, te ženske trpijo trojno dis-

kriminacijo. Še danes je včasih težko

biti ženska: na najvišjih položajih v

podjetjih je le dva odstotka žensk,

ženske v povprečju za podobna dela

zaslužijo 25 odstotkov manj kot moš-

ki. Če si ženska in Rominja, pa to po-

meni, da živiš v kulturi, ki je že sto-

letja močno patriarhalna in šovinis -

tična. V tvojem življenju namesto te-

be odloča nekdo od moških – o č e,

mož ali brat. Če pa si v takšni skup-

nosti lezbijka, je to smrtonosna kom-

binacija. V tem smislu sploh ne ob-

stajaš. Nikakršnega glasu nimaš. Mla-

de Rominje morajo zato izbirati med

d ed i ščino svoje družine in tem, da bi

lahko živele življenje, kot ga hočejo

živeti. Po navadi to pomeni, da živijo

življenje drugih in želje drugih.

Je res še veliko prisilnih porok,

preprečevanja šolanja deklet?

Poroke na površju ne potekajo pod

prisilo, vendar jih skupnost na neki

način izsili. Mlade Rominje začnejo

zelo hitro seksualizirati: pri dvanaj-

stih že vsi pričakujejo, da bodo vide-

ti in da se bodo vedle kot odrasle

ženske, nositi morajo tesne obleke

in uporabljati ličila. Če spoznajo fan-

ta in se z njim samo pogovarjajo, ju

skupnost začne takoj obravnavati,

kot da sta par. To hkrati pomeni, da

sta zaročena in se bosta kmalu poro-

čila. Pogosto imajo dekleta pri pet-

najstih ali šestnajstih že otroke in

povsem uničeno ži vl j e n j e.

Zaradi snemanja filma o romski

skupnosti, čeprav sami niste

Rominja, ste prejeli veliko kritik,

enako je doživela Céline Sciamma, ki

je posnela film o črnkah v francoskih

predmestjih, Američanka Lena

Dunham, ki naj bi napisala scenarij o

sirskih beguncih… Lahko črnske

zgodbe pripovedujejo samo črnski

ustvarjalci in ustvarjalke?

Res me je napadlo veliko Rominj, ker

sem si zgodbo upala povedati kot

»paya«, Nerominja. Razumem proble-

matičen zgodovinski odnos med Ro-

mi in belci, a na splošno se mi takšne

kritike zdijo absurdne. Jaz sem reži-

serka, ne sociologinja. Lahko pripove-

dujem o stotinah stvari, o prostituciji,

drogah, spolnem nasilju, pa ni treba,

da bi bila zato prostitutka ali prepro-

dajalka drog. Gre za nekaj veliko bolj

pomembnega: pravico moramo imeti

pripovedovati zgodbe, ki nas zanima-

jo, govoriti o vsem, kar nam ni všeč.

Kako močno je feministično

gibanje v španskem filmu?

V Španiji smo bili glede feminizma

vedno nekoliko v zaostanku. Potem

pa je nastopilo gibanje #MeToo, in

to veliko močneje, kot v drugih dr-

žavah. Pomembno je, da so se mu

pridružili moški, ker bi ženske same

te žko dosegle dovolj. Mislim, da se

zdaj 90 odstotkov filmarjev v Španiji

označuje za feministe. Težava je v

tem, da je preostalih 10 odstotkov na

ključnih odločevalskih položajih –

so direktorji, producenti in distribu-

terji. Vseeno imamo v Španiji veliko

re žiserk, ki iščejo povsem nove nači-

ne, kako pripovedovati o dejanskos-

ti, v kateri živimo. Ta val ustvarjalk,

to gibanje je nekaj najbolj vznemirlj-

ivega, kar si lahko predstavljate.

Predstavljamo mlado kri španske ga

filma. Najboljše pri vsem skupaj je

to, da je občinstvo naše filme vzlju-

bilo. Živimo v isti dejanskosti kot

moški, a naši pogledi nanjo so dru-

gačni, filmsko kamero bomo posta-

vile drugam, kot bi jo oni. Mislim, da

je enakost med spoloma eno od zna-

menj zrele družbe. ×


